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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Joaquim Monteiro de Barros, portugál állampolgár által az „Union Pan 
Européenne de la Propriété Immobilière” nevében benyújtott, 1456/2007. számú 
petíció az EU-ban az ingatlanágazattal kapcsolatos problémákról és az uniós 
szintű szabályozás szükségességéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Európai Bizottságnak meg kell tennie a szükséges 
lépéseket az ingatlanágazat uniós szintű szabályozása érdekében. A petíció benyújtója egy 
összehasonlító tanulmányt terjeszt elő, amely rámutat arra, hogy az ingatlantulajdonosokkal 
szembeni bánásmód terén az EU különböző tagállamaiban milyen különbségek vannak, ami 
indokolttá tenné egy átfogó és egységes politika kidolgozását az ingatlantulajdonosok és -
használók alapvető jogaira vonatkozóan. A petíció benyújtója kitart amellett, hogy szükség 
van az adórendszerek és az ingatlanok különböző meghatározásainak harmonizálására. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy az ingatlanpiacra vonatkozó uniós megközelítés 
összekapcsolódik a mozgás szabadságával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. május 15.

A petíció

A petíció valójában a közösségi hatáskör vagyonjog területére történő kiterjesztésének 
támogatói által kifejtett nézeteket ismétli. Az érv az, hogy egy jó vagyonjogi rendszer együtt 
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jár a gazdasági virágzással, ami a Közösség egyik célja, és az érv fordított alátámasztására 
számos korábbi drámai esetet idéz a belföldi ingatlanszektorból.

A Bizottság észrevételei

Bár az ügy elfogadhatóságát illetően kételyek merülhetnek fel, hiszen ez a közösségi hatáskör 
kiterjesztését kéri közösségi hatáskörbe tartozó kérdés felvetése helyett, a Bizottság a 
következő észrevételeket teszi a Petíciós Bizottság tagjainak tájékoztatására.

A Bizottság egyetért azzal, hogy egy megfelelően működő vagyonjogi rendszer más 
jogágakhoz hasonlóan szükséges feltétele a gazdasági fejlődésnek. A megfelelően működő 
jogrendszerek úgy az e kampányban érintett jogág vagy más jogág kapcsán szerepelnek az 
Európai Unióhoz való csatlakozás koppenhágai kritériumai között.

A fenti okokból a vagyonjog, más jogágakhoz hasonlóan egyike azoknak a kérdéseknek, 
amelyeket az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások során átvilágítanak. Az 
EKSz. 295. cikke mindenesetre kifejezetten kizárja a közösségi hatáskörből a nemzeti 
tulajdonjogi rendszereket. Ennek alapján világos, hogy számos területen nem könnyű 
meghúzni a választóvonalat az egyrészt vagyonjognak nevezhető jogág, másrészt a közösségi 
hatáskörbe tartozó jogterületek között. Átfedéssel jellemezhető szakpolitikai területek a 
vámkvóták, a szellemi tulajdonjog és a védjegyek, a mezőgazdasági vagy halászati termelési 
kvóták és az üvegházhatásúgáz-kibocsátási jogok, amelyek a jövő fontos területei lehetnek. 
Ilyen esetekben a közösségi hatáskör csak a kölcsönösen elfogadott szakpolitika, pl. a mozgás 
szabadsága végrehajtásához szükséges mértékig terjeszthető ki. Ami a belföldi lakásszektort 
illeti, a Közösség mindenesetre tartózkodott bármiféle részvételtől, kivéve a különösen 
energiatakarékossági célú felújítások pénzügyi támogatását, ami a strukturális alapok 
célkitűzéseinek körébe tartozhat. 

Következtetés

A Bizottság szerint a fenti példák alapján egyértelmű, hogy a vagyonjog terén a közvetlen 
közösségi hatáskör fel sem merülhet a Szerződés 295. cikke értelmében. A vagyonjog csak 
kiegészítő módon lehet releváns, amikor a közösségi jog körébe tartozó szakpolitikák céljából 
szükséges és arányos az említett szakpolitikák alkalmazásában a jog gyakorlásának 
korlátozása. Az ilyen korlátozásokat a Bíróság számos alkalommal támogatta, azonban a 
vagyonjog érdemét illetően a Közösség nem rendelkezik hatáskörrel, ahogy azt már több más 
petíció kapcsán is kifejtették.


